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OFERTE SERVICIU
l SC Romprest Security SRL
angajeaza agent securitate in
Otopeni. Program 12/24-12/48,
salariul brut 1.250 lei, plata orelor
de noapte. Asiguram scolarizare.
Contact: 021.204.19.90.
l SC Tehnic Asist Botoşani
angajează ingineri, absolenţi
Facultatea de Construcţii, cunoscători ai programelor de divizie,
pentru birou Tehnic Ofertare,
punct de lucru Bucureşt. Relaţii
la telefon: 0231.518.912/
0745.252.106/ email: personal@
tas.ro.
l Direcţia Locală de Evidenţă a
Persoanelor Sector 6 organizează
concurs de recrutare pentru
ocuparea unei funcţii publice de
execuţie vacante din cadrul Serviciului Resurse Umane, Juridic : -1
funcţie de inspector clasa I, grad
profesional debutant, vechime în
specialitate 0 ani. Informaţii
suplimentare se pot obţine la
sediul instituţiei şi la nr. de tel.:
021.434.13.31– Serviciul Resurse
Umane, Juridic.
l Spitalul Clinic de Urgenta
“Bagdasar – Arseni”, cu sediul in
Bucuresti, Soseaua Berceni nr. 12,
Sector 4, organizeaza concurs
pentru ocuparea pe durata nedeterminata a urmatoarelor posturi
vacante, corespunzator functiilor
contractuale, in cadrul structurilor organizatorice din spital
dupa cum urmeaza: 1 post de
brancardier (G) – sectia Clinica
Recuperare Neromusculara. –
diploma de scoala generala sau
diploma de studii medii; - cunostinte minime in domeniul sanitar;
- cu sau fara vechime in activitate. 1 post de infirmiera debutant
(M; G)- sectia Recuoperare
Neuromusculara; Scoala generala
sau diploma de studii medii. –
program de lucru in ture 12 ore
cu 24 ore; - cu sau fara vechime in
activitate. Concursul se va desfasura la sediul institutiei si va
cuprinde patru probe, astfel: 1
selectia de dosare – 19.12.2016,
ora 09:00. 2. Proba Scrisa –
29.12.2016, ora 09:00, in amfiteatrul centrului de excelenta in
neurochirurgie. 3. Proba practica
– 04.01.2017, ora 09:00, in cadrul
structurilor organizatorice. 4.
Interviul – 09.01.2017, ora 09:00,
in amfiteatrul centrului de excelenta in neurochirurgie. Persoanele interesate pot depune
dosarul de inscriere in perioada
05.12.2016-16.12.2016 (inclusiv),
ora 14:00, la sediul spitalului –
Serviciul R.U.N.O.S. Relatii
suplimentare se pot obtine la
telefon 021-334.30.25, interior
1122 si 1123. Serviciul R.U.N.O.S
si pe site-ul spitalului www.
bagdasar-arseni.ro
l Primăria comunei Victoria,
județul Iaşi, organizează concurs
pentru ocuparea funcției publice
de execuție vacante de inspector,
gradul profesional debutant, din
cadrul aparatului de specialitate
al Primarului comunei Victoria,
județul Iaşi. Dosarele de înscriere
la concurs se pot depune în
termen de 20 de zile de la data
publicării în Monitorul Oficial,
partea a III-a, la sediul Primăriei
comunei Victoria, județul Iaşi.
Dosarul de înscriere la concurs
trebuie să conțină în mod obliga-

toriu documentele prevăzute la
art.49 alin.(1) din Hotărârea
G u v e r n u l u i n r. 6 1 1 / 2 0 0 8 .
Concursul va avea loc la sediul
Primăriei comunei Victoria în
data de 9.01.2017 (proba scrisă)
ora 08,00, iar interviul, va avea
loc, de regulă, într-un termen de
maximum 5 zile lucrătoare de la
data susținerii probei scrise.
Conditii generale: Candidatii
trebuie sa îndeplineasca conditiile
prevazute de art. 54 din Legea nr.
188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata (r2).
Conditii specifice: pregătirea de
specialitate: studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiințelor
economice; vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii
functiei publice: nu este cazul.
Relații suplimentare la sediul
Primăriei comunei Victoria,
telefon – fax 0232/295120.
l Unitatea Militară 01776 Huşi
organizează concurs pentru
ocuparea unui post vacant, pe
perioadă nedeterminată:
muncitor calificat IV (instalator
sanitar) la formaţiunea cazarmare- 1 post. Condiţii de studii
şi vechime în specialitate: studii
generale şi/sau altă formă de
studii în domeniul instalaţiilor
de alimentare cu apă şi canalizare, experienţă în muncă
minim 6 luni vechime în specialitate. Probele de concurs se
desfăşoară la sediul unităţii,
astfel: proba scrisă: în data de
29.12.2016, ora 11.00; proba
practică: în data de 09.01.2017,
ora 10.00; interviul: în data de
16.01.2017, ora 10.00; Dosarele
de concurs se depun la sediul
unităţii până în data de
19.12.2016 ora 16.00. Detalii
privind condiţiile generale şi
specifice pentru ocuparea
postului, conţinutul dosarului,
bibliografia de concurs se pot
obţine la sediul unităţii strada 1
Decembrie, nr.48A, localitatea
Huşi, judeţul Vaslui sau la
telefon 0235/480.271 interior
203.
l UM 01026, bulevardul General
Vasile Milea, nr.5-7, sector 6,
Bucureşti, din Ministerul
Apărării Naţionale, organizează
concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante de
personal civil contractual, astfel:
1.Şofer II/studii generale/medii,
minim 5 ani vechime în conducerea autovehiculelor în trafic:
-09.01.2017, ora 10.00 -proba
scrisă; -13.01.2017, ora 10.00
-proba practică; -19.01.2017, ora
10.00 -interviul; -data-limită de
depunere a dosarelor -19.12.2016,
ora 16.00. 2.Asistent medical
debutant/studii postliceale/echivalente, fără vechime:
-09.01.2017, ora 10.00 -proba
scrisă; -13.01.2017, ora 10.00
-interviul; -data-limită de depunere a dosarelor -19.12.2016, ora
16.00. Depunerea dosarelor şi
organizarea concursului se vor
face la sediul Unităţii Militare
01026, bulevardul General Vasile
Milea, nr.5-7, sector 6, Bucureşti,
unde vor fi afişate şi detaliile
organizatorice necesare. Date de
contact ale secretariatului la
telefon: 021.318.16.94, int.222,
sau 021.319.14.00, int.222.

l Şcoala Gimnazială „Dr.Mioara
Mincu”, cu sediul în localitatea
Conţeşti, str.Gării, nr.192, judeţul
Dâmboviţa, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante, pe perioadă nedeterminată: -numele funcţiei:
îngrijitor, număr posturi: 1
normă, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -proba scrisă în
data de 28.12.2016, ora 10.00;
-proba interviu în data de
28.12.2016, ora 15.00; -proba
practică în data de 28.12.2016,
ora 13.30. Pentru participarea la
concurs, candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele
condiţii: -studii medii; -vechime
-nu este obligatoriu; -abilităţi de
relaţionare-comunicare cu întreg
personalul unităţii de învăţământ. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs
în termen de 10 zile lucrătoare de
la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la
sediul Şcolii Gimnaziale „Dr.
Mioara Mincu”. Relaţii suplimentare la sediul Şcolii Gimnaziale
„Dr.Mioara Mincu”, persoană de
contact: Mitulescu Florica,
telefon: 0245.241.251, fax:
0245.241.251, e-mail: scoalac@
yahoo.com
l Şcoala Gimnazială „Dr.Mioara
Mincu”, cu sediul în localitatea
Conţeşti, str.Gării, nr.192, judeţul
Dâmboviţa, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante, pe perioadă nedeterminată: -numele funcţiei:
muncitor/îngrijitor, număr
posturi: 1 normă (0,5 muncitor+
0,5 îngrijitor), conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -proba scrisă în
data de 28.12.2016, ora 10.00;
-proba interviu în data de
28.12.2016, ora 15.00; -proba
practică în data de 28.12.2016,
ora 13.30. Pentru participarea la
concurs, candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele
condiţii: -studii medii; -vechime
-nu este obligatoriu; -posesor
permis de conducere categ.B.
Candidaţii vor depune dosarele
de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de la
publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la
sediul Şcolii Gimnaziale „Dr.
Mioara Mincu”. Relaţii suplimentare la sediul Şcolii Gimna-

ziale „Dr.Mioara Mincu”,
persoană de contact: Mitulescu
Florica, telefon: 0245.241.251,
fax: 0245.241.251, e-mail:
scoalac@yahoo.com
l Agenția Națională pentru
Programe Comunitare în Domeniul Educației şi Formării Profesionale
(ANPCDEFP)
organizează concurs pentru
ocuparea funcțiilor de execuție
contractuale, vacante, de expert
IA- cu studii superioare. Pentru
postul de expert IA– Departament Financiar Contabilitate
minimum 5 ani de experiență
profesională în specialitate,
pentru expert IA– Compartimentul Audit Intern minimum
10 ani de experiență ca auditor
intern şi pentru expert IAProiecte de Mobilitate minimum
5 ani de experiență profesională.
Concursul se va desfaşura în
data de 28 decembie 2016, la ora
9.00– proba scrisă şi în data de 29
decembie 2016, la ora 9,30– interviul, la sediul ANPCDEFP.
Dosarele de înscriere la concurs
se depun până pe data de 20
decembrie 2016 la sediul ANPCDEFP. Condițiile de participare
la concurs şi bibliografia se
afişează la sediul ANPCDEFP şi
pe site-ul agenției la adresa www.
anpcdefp.ro. Informații suplimentare se pot obține la sediul
ANPCDEFP sau la telefon
021/2010700.
l Administrația Serviciilor
Sociale Comunitare cu sediul în
Ploieşti, Pța. Eroilor nr. 1A, organizează concurs în data de
19.12.2016 (proba scrisă), ora 9,30
şi în data de 21.12.2016 (interviul), ora 9.30, pentru ocuparea
pe perioada determinata a următoarei funcții publice de
executie: „REFERENT DE
SPECIALITATE CL. II/GRAD
SUPERIOR – 1 POST”. Condiții
de participare: -studii superioare
de scurtă durată absolvite cu
diplomă; -cunoştințe operare PC,
nivel mediu; -vechime minimă de
9 ani în specializarea studiilor
necesare exercitării funcției publice. Concursul se va
desfaşura la sediul din Ploieşti,
Pța. Eroilor nr. 1A. Dosarele de
înscriere se depun la registratura
instituției din Pța. Eroilor nr. 1A,
în termen de 8 zile de la data
publicării anunțului. Relații
privind condițiile de participare

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal
Curtea de Argeș. Anunță valoriﬁcarea prin licitație publică cu
strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale
Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active aparținând:
II Bold Vatica - Bradu, după cum urmează: Denumire: Teren
extravilan în suprafață de 500 mp, comuna Arefu. Valoare [Ron,
fără TVA]: 8.980 lei. Prețurile menționate reprezintă 50% din cele
de evaluare, actualizate cu rata inﬂației, ﬁind a treia licitație.
Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui să depună
cererea de participare, oferta scrisa în plic sigilat, dovada
depunerii taxei de participare, 10% din valoarea de pornire a
licitatiei pentru bunurile solicitate (plata să ﬁe efectuată astfel
încât, în ziua licitației, suma să poata ﬁ conﬁrmată ca încasată de
către Trezorerie) în contul RO31TREZ0485067XXX003271,
deschis la Trezoreria Curtea de Argeș, dovada că nu au obligații
ﬁscale restante, precum și celelalte documente speciﬁcate la art.
162 din Codul de Procedură Fiscală republicat, până în ziua de
19/12/2016. Licitația va avea loc în data de 20/12/2016, ora
11:00:00, la sediul Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș.
Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un
drept asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de
executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară
licitației. Relații suplimentare se pot aﬂa de la sediul Serviciului
Fiscal Municipal Curtea de Argeș, telefon 0248.722159.

se pot obține la telefon
0740178780.
l Şcoala Gimnazială nr. 1 din
comuna 1 Decembrie, județul
Ilfov, scoate la concurs postul
vacant de administrator financiar, 1 normă, din cadrul compartimentului Contabilitate, pentru
ocuparea căruia trebuie îndeplinite următoarele condiții specifice: -Studii universitare de lungă
durată, absolvite cu diplomă sau
studii superioare de licență absolvite cu diplomă de licență sau
echivalentă, în domeniul ştiințelor economice; -Vechime în
muncă: minim 5 ani; -Vechime în
specialitate: minim 1 an; -Cunoştințe operare PC. Concursul va
avea loc în data de 28 decembrie
2016 la sediul şcolii din comuna 1
Decembrie, județul Ilfov, Şoseaua
Giurgiului, nr. 220, astfel: -orele
10.00- 12.00: proba scrisă; -ora
14.30: interviul. Dosarele de
înscriere se depun până pe 20
decembrie 2016 la secretariatul
şcolii din comuna 1 Decembrie,
județul Ilfov, Şoseaua Giurgiului,
nr. 220. Pentru relații suplimentare sunați la telefon:
0214687109.
l În conformitate cu prevederile
art. 3 din Ordonanţa de Urgenţă
a Guvernului nr. 45/2008, cu
modificările şi completările ulterioare, Ministerul Fondurilor
Europene, cu sediul în Bd. Ion
Mihalache nr. 15-17, sector 1,
organizează în data de
15.12.2016, ora 10.00 (proba
scrisă) concurs de recrutare
pentru ocuparea următoarei
funcții publice vacante: 1. Consilier, clasa I, grad profesional
superior la Serviciul de Programare şi Pregătire Proiecte POIM,
Direcția Programare, Evaluare şi
Aprobare Proiecte POIM,
Direcția Generală Programe
Infrastructură Mare. Condiţii
necesare ocupării postului: studii
superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă/ studii universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, vechime în specialitatea
studiilor minim 9 ani. Condițiile
de participare şi de desfăşurare a
concursului, bibliografia şi alte
informații necesare sunt afişate
la sediul instituției şi pe site-ul
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www.fonduri-ue.ro. Dosarele de
concurs se depun în termen de 8
zile de la data publicării prezentului anunț, la sediul ministerului.
l În conformitate cu prevederile
art. 3 din Ordonanţa de Urgenţă
a Guvernului nr. 45/2008, cu
modificările şi completările ulterioare, Ministerul Fondurilor
Europene, cu sediul în Bd. Ion
Mihalache nr. 15-17, sector 1,
organizează în data de
15.12.2016, ora 10.00 (proba
scrisă) concurs de recrutare
pentru ocuparea următoarelor
funcții publice vacante: 1. expert,
clasa I, grad profesional asistent
la Serviciul Asigurarea Capacității Administrative, Direcția
Resurse Umane. Condiţii necesare ocupării postului: studii
superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă/ studii universitare de licenţă absolvite cu
diplomă în domeniul ştiințe juridice/ economice/ administrative,
vechime în specialitatea studiilor
minim 1 an. 2. consilier, clasa I,
grad profesional superior– Serviciul Management Financiar,
Direcția Management Financiar,
Direcția Generală Programe
Infrastructură Mare (infrastructura transport). Condiţii necesare
ocupării postului: studii superioare de lungă durată, absolvite
cu diplomă de licenţă sau echivalentă/ studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă,
vechime în specialitatea studiilor
minim 9 ani. 3. expert, clasa I,
grad profesional principal–
Serviciul Evaluare şi Selecție
Proiecte, Direcția Gestionare
Program, Evaluare şi Aprobare
Proiecte, Direcția Generală
Programe de Infrastructură
Mare (infrastructura transport).
Condiţii necesare ocupării
postului: studii superioare de
lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă/ studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă,
vechime în specialitatea studiilor
minim 5 ani.
Condițiile de participare şi de
desfăşurare a concursului, bibliografia şi alte informații necesare
sunt afişate la sediul instituției şi
pe site-ul www.fonduri-ue.ro.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal
Curtea de Argeș. Anunță valoriﬁcarea prin licitație publică cu
strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale
Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active aparținând:
Racaru Corneliu - București, după cum urmează: Denumire,
Valoare [Ron, fără TVA]: Teren extravilan situat în comuna
Nucșoara, județul Argeș, în cotă de 3/12 din suprafața totală de
500000 mp, 39.070 lei; Teren extravilan situat în comuna
Nucșoara, județul Argeș, în cotă de 3/12 din suprafața totală de
500000 mp, 39.070 lei. Prețurile menționate reprezintă 50% din
cele de evaluare, actualizate cu rata inﬂației, ﬁind a treia licitație.
Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui să depună
cererea de participare, oferta scrisa în plic sigilat, dovada
depunerii taxei de participare, 10% din valoarea de pornire a
licitatiei pentru bunurile solicitate (plata să ﬁe efectuată astfel
încât, în ziua licitației, suma să poata ﬁ conﬁrmată ca încasată de
către Trezorerie) în contul RO31TREZ0485067XXX003271,
deschis la Trezoreria Curtea de Argeș, dovada că nu au obligații
ﬁscale restante, precum și celelalte documente speciﬁcate la art.
162 din Codul de Procedură Fiscală republicat, până în ziua de
19/12/2016. Licitația va avea loc în data de 20/12/2016, ora
13:00:00, la sediul Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș.
Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un
drept asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de
executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară
licitației. Relații suplimentare se pot aﬂa de la sediul Serviciului
Fiscal Municipal Curtea de Argeș, telefon 0248.722159.
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Dosarele de concurs se depun în
termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunț, la sediul
ministerului.
l Direcţia Regională de Statistică a Municipiului Bucureşti
organizează concurs pentru
ocuparea următoarei funcţii
publice de execuţie temporar
vacante -1 post de expert grad
profesional principal la Serviciul
Statistică Regională, Sinteze,
Editare, Preţuri şi Relaţii cu
Publicul. Condiţii de participare:
-studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă, -vechime
în specialitatea studiilor necesară
exercitării funcţiei publice:
minim 5 ani. Desfăşurarea
concursului va avea loc la sediul
Direcţiei Regionale de Statistică
a Municipiului Bucureşti, în
data de 16.12.2016 ora 10.00
proba scrisă, respectiv 20.12.2016
ora 12.00 proba interviu. Dosarele de înscriere se vor depune în
termen de 8 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, la
sediul Direcţiei Regionale de
Statistică a Municipiului Bucureşti. Dosarul de înscriere la
examen trebuie să conţină în
mod obligatoriu documentele
prevazute în H.G. nr. 611/2008.
Condiţiile de participare la
concurs şi bibliografia se afisează
la sediul şi pe site-ul D.R.S.M.B.
www.bucuresti.insse.ro. Relaţii
suplimentare se pot obţine la
sediul Direcţiei Regionale de
Statistică a Municipiului Bucureşti şi la numărul de telefon
0213.13.20.81.

LUNI / 5 DECEMBRIE 2016

CITAȚII
l Dumitru Livia Gina este
chemată la Judecătoria Drăgăşani în calitate de pârâtă în proces
de divorț cu Dumitru Ilie Dan, în
dosarul Judecătoriei Drăgăşani
nr. 6/223/2016, pentru termenul
din 15.12.2016.
l RCS&RDS SA, cheamă în
judecată pe Tepeliga Dumitru,
domiciliat în Branişte (Filiaşi),
Strada Vânătorului, Nr.14, jud.
Dolj, în dosar 976/230/2016,
Judecătoria Filiaşi, c2, în data de
14.12.2016, ora 9.00.
l Se citeaza la data de
18.01.2017, ora 08:30, sala 147, in
calitate de parati Patris Jakob si
Patris Todora, la Judecatoria
arad, B-dul V Milea nr. 2-4, jud.
Arad, dosar nr. 12420/55/2016, in
proces cu Motiu Aron si Elisabeta, obiectul dosarului fiind
uzucapiune.

l Se citeaza la data de
19.01.2017, ora 08:30, sala 144, in
calitate de parat, Karl Maria, la
Judecatoria Arad, B-dul V Milea
nr. 2-4, jud. Arad, dosar nr.
15206/55/2016 in proces cu Pop
Viorel, obiectul dosarului fiind
radiere uzufruct viager.

DIVERSE
l Această informare este efectuată de SC Urbanscapes Growth
Three SRL, cu sediul în str.Jiului,
nr.142, sector 1, Bucureşti, ce
intenţionează să solicite de la
ANAR-SGA Ilfov-Bucureşti aviz

de gospodărire a apelor pentru
desfăşurarea activităţii de
construire a unui ansamblu de
locuinţe colective şi spaţii pentru
funcţiuni conexe locuirii (comerţ
servicii, loisir) localizat în municipiul Bucureşti, str.Fabrica de
cărămidă, nr.3H, sector 1, Bucureşti. Această investiţie este nouă.
Ca rezultat al procesului de
producţie vor rezulta permanent
următoarele ape uzate: pluviale şi
menajere, ce se vor evacua în
reţeaua de canalizare Apa Nova,
după ce au fost epurate prin
instalaţii de preepurare locală
(separatoare de hidrocarburi).
Evacuarea apelor din incintă este
limitată la 10 litri/secundă şi
hectar, apele pluviale excedentare
se vor stoca într-un bazin de
retenţie şi se vor evacua, după
preepurare, în lacul Griviţa.
Această solicitare de aviz este
conformă cu prevederile Legii
apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.
Persoanele care doresc să obţină
informaţii suplimentare cu
privire la solicitarea avizului de
gospodărire a apelor pot contacta
solicitantul de aviz la adresa
menţionată. Persoanele care
doresc să transmită observaţii,
sugestii şi recomandări se pot
adresa solicitantului după data de
28.11.2016.
l SC Zetu Cristian SRL anunta
publicul interesat asupra deciziei
etapei de incadrare de catre APM
Timis de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului
si evaluarea adecvata in cadrul
procedurilor de evaluare a impac-

tului asupra mediului si de
evaluare adecvata, pentru
proiectul "Construire imobil de
locuinte in regim de inaltime max
P+2E", propus a fi amplasat in
Timisoara, CF 408350, nr.Top.
3575-3580/1/2/29, jud.Timis.
Proiectul deciziei de incadrare si
motivele care o fundamenteaza
pot fi consultate la sediul APM
Timis, jud.Timis, localitatea
Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu
nr.18-18A,in zilele de luni-joi intre
orele 8.00-16.30, vineri intre orele
8.00-14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://
apmtm.anpm.ro -Sectiunea Acorduri de mediu.Publicul interesat
poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5zile de la data
publicarii prezentului anunt,pana
la data de 4.12.2016
l Anunt de consultare asupra
propunerilor - Privind elaborarea
planului urbanistic de detaliu
“imobil cu functiune mixta
P+2E”, Str. Drumul Valea
Doftanei, nr.127F, Sector.6, Bucuresti. Initiatorul Gargarita Viorel
si Mihaela cu domiciliul în Bucureşti, Sector.6, Bd.Timisoara,
Nr.89 si elaboratorul SC Raum
Proiect SRL, cu sediul in Bucuresti, Sector1, Viisoarei, Nr.6A,
anunta publicul interesat asupra
urmatoarelor obiective si argumente: PUD pentru construire
imobil cu functiune mixta P+2E;
POT=40,10%; CUT=1,5;
H=P+2E. Observaţiile sunt necesare în vederea aprobarii PUD–
imobil cu functiune mixta P+2E.
Responsabilitatea informării şi
consultării revine Primăriei
Sectorului 6-Bucureşti prin
Serviciul Urbanism; Răspunsul la
observaţiile transmise va fi
transmis de către Direcţia de
Urbanism a Primariei Sectorului
6. Perioada de consultare: 15 de
zile calendaristice de la data
publicarii prezentului anunt.
l Anunt de consultare asupra
propunerilor - Privind elaborarea
planului urbanistic de detaliu
“locuinte colective cu parter
comercial S+P+3E+4R”, Str.
Vlad Judetul, nr.62, Sector.3
Bucuresti. Initiatorul Zguma
Sorin Alexandru si Zguma Maria

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Fiscal
Orășenesc Titu. Dosar de executare nr. 564/POT. Nr 35463/22.11.2016. Anunțul privind vânzarea
pentru bunuri imobile/ Ansamblu de bunuri imobile. Anul 2016, Luna Decembrie, Ziua 27. În temeiul
art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în
ziua de 26, luna decembrie, orele 10.00, anul 2016, în localitatea Titu, str. Gării, nr. 79, se vor vinde
prin licitație publică următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului Georgescu Spiridon, cu
domiciliul ﬁscal în comuna Potlogi, sat Românești, str. Fănică Stănescu nr. 564, județ Dâmbovița, cod
de identiﬁcare ﬁscală: a) Clădire (magazin) în suprafață de 36 mp, situat în localitatea Potlogi, sat
Românești, str. Fănica Stănescu, nr. 564, județ Dâmbovița, preț de pornire al licitației 23185 lei; b)
teren aferent în suprafață de 36 mp, situat în localitatea Potlogi, sat Românești, str. Fănica Stănescu,
nr. 564, județ Dâmbovița, preț de pornire a licitației 669 lei. *) cota de taxă pe valoarea adăugată
aplicabilă pentru pentru vânzarea bunurilor imobile taxabilă în conformitate cu prevederile Legii nr.
227/2015 privind Codul Fiscal, este de 20%. Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de
următoarele: Creditori: AJFP Dâmbovița - SFO Titu. Sarcini: PV Sechestru 23878/20.07.2016.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de
executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați
să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă
termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de
participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației; împuternicirea persoanei care îl
reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certiﬁcatul
unic de înregistrare eliberat de Oﬁciul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul
de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele ﬁzice române, copie de pe actul de
identitate; dovada emisă de creditorii ﬁscali că nu au obligații ﬁscale restante, urmând să se prezinte la
data stabilită pentru vânzare și la locul ﬁxat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat
poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la
comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și art. 261 din Legea nr.
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea nr.
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu
este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul
nostru sau la numărul de telefon 0245.651112. Data aﬁșării: 05.12.2016.

cu domiciliul în Bucureşti,
Sector.3, Bd.Decebal, Nr.14 si
elaboratorul SC Raum Proiect
SRL, cu sediul in Bucuresti,
Sector.1, Viisoarei, Nr.6A, anunta
publicul interesat asupra urmatoarelor: obiective si argumente:
PUD pentru construire imobil
Locuinte Colective cu Parter
Comercial S+P+3E+4R;
POT=70%; CUT=3; H=S+P+4E.
Observaţiile sunt necesare în
vederea aprobarii PUD. Responsabilitatea informării şi consultării revine Primăriei Sectorului.3
- Bucureşti prin Serviciul Urbanism; Răspunsul la observaţiile
transmise va fi transmis de către
Direcţia de Urbanism a Primariei
Sectorului 3. Perioada de consultare: 15 de zile calendaristice de la
data publicarii prezentului anunt.

LICITAȚII
l Lichidator judiciar, societăţi
profesionale de insolvenţă,
asociate prin contract, Yna
Consulting SPRL ŞI Consultant
Insolvenţă SPRL, cu sediul procesual ales în Drobeta-Turnu-Severin, str.Mărăşeşti, nr.18, jud.
Mehedinţi, anunţă licitaţie
publică cu strigare pentru
vânzarea bunurilor imobile existente în proprietatea debitoarei
SC Izometal-Magellan SRL, cu
sediul în Drobeta-Turnu-Severin,
str.I.C.Brătianu, nr.11, parter,
camera 2, judeţul Mehedinţi,
înregistrată la Oficiul Registrului
Comerţului Mehedinţi sub nr.
J25/276/2012, având cod de identificare fiscală nr.6633311, aflată
în procedura de faliment,
conform sentinţei nr.177/2016 din
şedinţa publică din data de
16.05.2016 pronunţată de Tribunalul Mehedinţi în dosar
nr.6902/101/2012, după cum
urmează: 1.*Teren Intravilan cu
S = 6 . 3 7 7 mp , n r. c a d a s t r a l
237/1/11-21 şi -Sediu birouri şi
depozit cu Scd=1.370.81mp,
situate în Ghiroda, Calea Lugojului, nr.126, Judeţul Timiş *, la
preţul de pornire a licitaţiei de
551.300,00Euro (echivalentul în
lei la cursul BNR din ziua plăţii),
valoarea nu include TVA. Licitaţia va avea loc la punctul de
lucru al debitoarei situat în localitatea Timişoara, str.Enric Baader,

nr.13, jud.Timiş, la data de
10.01.2017, ora 13.00, iar în cazul
în care bunurile nu vor fi valorificate, licitaţia va fi reluată, în
aceleaşi condiţii, la data de
31.01.2017, ora 13.00, la data de
21.02.2017, ora 13.00, la data de
14.03.2017, ora 13.00, la data de
04.04.2017, ora 14.00, respectiv la
data de 25.04.2017, ora 13.00.
Participarea la licitaţie este condiţionată de achiziţionarea caietului
de sarcini şi consemnarea unei
cauţiuni de 10% din preţul de
pornire al licitaţiei, până la începerea licitaţiei în contul unic de
insolvenţă deschis la Banca
Comercială Carpatica, sub nr.
RO98CARP036000766158RO01.
Invităm pe toţi cei care vor să se
prezinte la şedinţa de licitaţie la
termenul de vânzare, la locul fixat
în acest scop şi pâna la acel
termen să depună oferte de
cumpărare. Somăm pe toţi cei
care pretind vreun drept asupra
imobilelor să anunţe lichidatorul
judiciar înainte de data stabilită
pentru vânzare în termen, sub
sancţiunea prevazută de lege.
Informaţii suplimentare, privind
bunurile scoase la licitaţie, la
telefoanele: 0252/328.293,
0744.528.869, 0252/354.399,
0742.592.183, 0256/220.827 sau
0745.267.676 şi pe site-urile:
www.ynaconsulting.ro şi www.
consultant-insolventa.ro.
l Lichidator judiciar, societăţi
profesionale de insolvenţă,
asociate prin contract, Yna
Consulting SPRL ŞI Consultant
Insolvenţă SPRL, cu sediul
procesual ales în Drobeta-Turnu-Severin, str.Mărăşeşti, nr.18,
jud.Mehedinţi, anunţă licitaţie
publică cu strigare pentru
vânzarea bunurilor mobile şi
imobile existente în proprietatea
debitoarei SC Izometal-Magellan
SRL, cu sediul în Drobeta-Turnu-Severin, str.I.C.Brătianu,
nr.11, parter, camera 2, judeţul
Mehedinţi, înregistrată la Oficiul
Registrului Comerţului Mehedinţi sub nr.J25/276/2012, având
cod de identificare fiscală
nr.6633311, aflată în procedura
de faliment, conform sentinţei
nr.177/2016 din şedinţa publică
din data de 16.05.2016 pronunţată de Tribunalul Mehedinţi în

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Fiscal
Orășenesc Titu. Dosar de executare nr. 23/Poiana. Nr. 36237/28.11.2016. Anunțul privind vânzarea
pentru bunuri mobile. În temeiul art. 250, alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură
Fiscală cu modiﬁcările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 20, luna Decembrie,
anul 2016, ora 12.00, în localitatea Titu, str. Gării nr. 79, județ Dâmbovița, se vor vinde prin licitație
publică următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului Ionita Georgeta Intreprindere
Individuală, cu domiciliul ﬁscal în localitatea Poiana, județ Dâmbovița, cod de identiﬁcare ﬁscală:
21028870. Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile
care grevează bunurile, dacă este cazul): Autoturism: Dacia Logan, nr. CIV: H012048, nr.
înmatriculare: DB 09 FDS, nr. identiﬁcare: UU1LSDAEF40676422, serie motor: UF524444, an
fabricație: 2008, culoare: roșu, capacitate cilindrică: 1390 cmc. Prețul de evaluare sau de pornire al
licitației, exclusiv TVA: 6.820 lei. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să
înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei
interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul
vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul
vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a
licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de
naționalitate română, copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de Oﬁciul Registrului
Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru
persoanele ﬁzice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii ﬁscali că nu au
obligații ﬁscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul ﬁxat în acest
scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în
conformitate cu prevederile art. 260 și art. 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură
Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură
Fiscală cu modiﬁcarile și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu
este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul
nostru sau la numărul de telefon 0245.651112. Data aﬁșării: 06.12.2016.

